






 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم

 «ةسردملا لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب EI لحارم تس نم ةءارق جمانرب
 .ةنكمتملا ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يآ

 تاعوضوم نم اًعساو اًقاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةّيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشيإ

Lieتادرفملا راركت نإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل  

 ىنعملا خيسرتو حيحصلا Gall لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي «جمانربلا اذه يف ءةيساسألا

 «جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم চে يف .نهذلا يف

 «لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو Ell تادرفمو ةطيسب تارابع نم ءةلحرم دعب ةلحرم
 .هنكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف FS تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم ىلإ
 .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب Sou نم ءرمألا ةياهن يف

 .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا اذه بتک

 1 ازنملا ةعلاطملا ةعتمل Joy¿ ءةيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ঢোলে جمانرب >!
 ةّلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا .۳ (يناثلاو JID ةءارقلاب ءدبلا .۲ (য়ে & TD) ةءارقلا لبق ام ١.

 (سماخلاو عبارلا) 2 ةءارقلا .۵ (عبارلاو ثلاثلا) ةّلقتسملا ةءارقلا .5 (ثلاثلاو يناثلا)

 .(سداسلاو سماخلا) ةنكمتملا ةءارقلا 7
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 ,SÓ ءابالاو نيمّلعملا ىلإ ةملك

a JULY) Gio ةمّمصُم ةجّردُم ةعّلاطُم Sd sith ةلسلس 

 .ةءارقلل ةحجان ةيادب مهل رفوتو

og gaىلوألا مهتلّواحُمب نوموقی نيذلا لافطألا بان 90  

 ليلق ددع اهيف عدختساو اًدج ةطيسّب BL SS .ةءارقلا يف

 ةحفص لک يف لمل ا .اهرزکن نأ eo يتلا تادّرمَلا نم

SAU ةّيويح ليصافت 224 ةءارقلا يف دِعاسُت موس LS 

 باتکلا اذه

 يف لاغدألا os ناضرعت باتكلا اب حتتفپ 4 oll ناتحفصلا *

 .ةفلتخُما اعلا ءاحنأ

 63 نأ يف দে یراقلا এ) iS ةرابعب ةحفص لك أدبت *
a 

 لک pot ৬০১৯ يتلا SOLE نه تم *
 .ديزملا يف نوبَعرَي نيذلا لافطألل ةّيفاضإ ٌقئاقح BS يهف «ناویح
 lr .باتكلا رخآ يف طيسبلا دّرسلا َمادختسا اولواح ه

92৮,يتلا ةحفّصلا ىلع روثُعلا يف  দশيذلا عوضوملا اهيف  

 ly ةدعاسُلا نم ريثكلا ىلإ نوجاتحي نوئدتبملا ءاّرقلا
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 .ةرزکتُم ةطيسب لمج
 .ضنلل ةحّضومو ةعيدب موس


